
Sida 1 av 4 
 

 

Postadress Box 882, 251 08 Helsingborg   Besöksadress Universitetsplatsen 2   Tel  042-35 66 05, 042-35 65 00 (vx)   Fax 042 35 65 85   
E-post magnus.adenskog@ch.lu.se   Webbplats  www.ch.lu.se   

 
 
  Utvecklingsenheten 

 
  
 
     
Minnesanteckningar från Campusgruppsmöte 2019-12-10 
 
 
Närvarande:  Annika Olsson  Ordförande, Utvecklingsenheten 

Magnus Adenskog  Utvecklingsenheten 
Jerker Jacobsson  Utvecklingsenheten 
Karin Jönsson    Biblioteket 
Britta Persson   Inst.service management och tjänstevet. 
 Eva Nelsson   Utvecklingsenheten 
 Petra Larsson   Inst. för modevetenskap 
Carola Fors   Lokalbokningen 
Klas Ernald Borges  LTH 
 Lena Rolén   Institutionen för strategisk kommunikation 
Pontus Rodén   Ordf. ingenjörssektionen 
Jenny Henningsson  Tillträdande ordf. ingenjörssektionen 
   
 

Ärende 1.  Mötet öppnas 
 
 Mötesdeltagarna hälsas välkomna och Lena Rolén gratuleras till det administrativa 
 priset, sedan öppnas mötet med en kort presentationsrunda. 
 
Ärende 2. Föregående möte 19-10-15   

  
Minnesanteckningarna gås igenom och läggs till handlingarna. 

 
Ärende 3. Rektor informerar 

- Plattformen fick in 13 ansökningar, varav 7 beviljades. Strategiska utskottet förslår 
vilka ansökningar som ska beviljas. Staden tar beslutet.  

- Helsingborgs handelsförening har instiftat ett stipendium för yngre forskare. De 
delar ut 1 miljon/år i 5 år. Utlysning sker vecka 50, sista ansökningsdag 13 januari.  

- LU stödverksamheter som finns på Campus 
• Uppdragsutbildning – Emma Tullberg 
• LU – innovation – Anders Ruland  
• Samverkan, Impact cases - Bodil Malmström 

- I samband med Campus Open, 15 november, hölls en näringslivslunch där 
deltagarna informerades om uppdragsutbildningar. 

- Ledningsmöte mellan Lunds universitet och Helsingborgs stad, 18 nov. Staden 
tycker att samarbetet fungerar bra med Campus, de önskar dock fler studenter och 
utbildningar i Helsingborg. Ett strategiskt partnerskapsavtal arbetas fram och 
beräknas vara klart i januari 2020. 
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- Campus vänner kommer att få verksamhetsbidrag från staden, vilket innebär att 
personalansvaret övergår från staden till föreningen. Robin Nilsson, tidigare 
Campusstudent, är erbjuden tjänsten som verksamhetsledare.  

- Eva Nelsson avslutar sin tjänst som kommunikatör för Campus, för att gå vidare i 
den privata sektorn. Kravprofil för tjänsten ska tas fram, input från verksamheterna 
önskas. Två pågående projekt behöver en ny projektledare. Dels kommande Öppet 
hus, dels filmprojektet. Filmprojektet, som ska ta fram nya filmer för 
studentrekrytering, kan eventuellt läggas vilande tills ny kommunikatör är på plats.    

- Campus styrelse har möte idag och nästa gång är den 12 februari då i kombination 
med en strategidag. Strategidagens tema blir utbildning och rekrytering.  

- Annika och Bo Ahrén kommer att träffa alla verksamheter i mars 2020. 
 

Ärende 4. Lokalinformation – Jerker Jacobsson 
- Förslag till fortsatta prioriteringar: Hörsalarna, ALC-sal, nya bord och stolar i 

undervisningssalar. Lokalgruppen har nästa möte den 12 december. 
- Delar av lokalgruppen har varit på ett inspirerat studiebesök på EHL. 
- Umeå universitet kommer till Campus 27 mars för att prata om deras erfarenheter 

av ALC-miljöer, forskning och pedagogisk modell. 
- Statens konstråd har nu hämtat in 30 konstverk. 17 återlämnas till Stockholm, 13 

har skickats till Malmö för omramning. Förslag kommer att tas fram för ny konst 
och presenteras på Campus. 

- Möte med Wihlborgs är bokat för att diskutera fortsatt målning av lokalerna och 
bättre belysning till cafeterian.  

- Medialabb och SimCampus kommer att etableras på Mindpark, våning 2 mot 
Campus.  

- Socialhögskolan tittar på möjligheter att göra C548 mer flexibel. 
- En säkerhetskontroll av undervisningssalar och gemensamma ytor kommer att 

genomföras 1 ggr/månad av LU Service. 
- Installationen av de automatiska dörröppnarna ska vara klar vecka 4. 
- En översyn av behörigheterna på LU-kortet kommer att göras.  
- Husstyrelsen har beslutat att tömningsronderna av Securitas kommer att fortsätta t. 

o. m. 200630. Återkoppling från verksamheterna om personal och studenter känner 
en ökad trygghet ska meddelas representanter i husstyrelsen. 

- Avtalet med Mindpark fortsätter 2020. Avtalet ger Campus rabatt på bokningar av 
Penthouse och konferensrum.  

- Möte har hållits angående gemensam hantering av prov och tentamen. Linda 
Pettersson, LU Service, var med. Hon gör en kartläggning över hur 
tentamenshanteringen ser ut idag vid LU. Det som verksamheterna önskar är 
samordning av lokaler, skrivningsvakter (utbildning, bokning, arvoden) digitala 
prov och pedagogiskt stöd.  

- Vecka 45 utfördes invändig fönsterputs på hela Campus.  
- Utvändig fönsterputs sker vår och höst och debiteras gemensamma lokaler.  
- 13 december bjuder Campus coffee shop och Wihlborg på lussefika 14:30. Elever 

från Wiselgrensskolan kommer 15.00 och sjunger för oss. 
 

Ärende 5. Campus 20-års jubileum 
 

- På Campus hemsida finns en flik om jubiléet där man kan se vilka aktiviteter som 
planeras under året. Ta gärna kontakt om ni planerar öppna aktiviteter som kan 
läggas in i kalendariet.  

- Ida försöker att besöka alla verksamheterna för att berätta om jubiléet och de olika 
aktiviteterna som planeras. 

- En jubileumsbok planeras. Boken ska beskriva verksamheterna vid Campus. Den 18 
december hålls möte om boken, dit alla är välkomna. Kan du inte komma och har 
idéer, kontakta Ida da Wit Sandström.  

- Invigning av jubileumsåret blir under första kvartalet. 
- Öppet hus 20 maj 2020 från ca 12-17. Fest för personal och studenter från 17:30 i 

samarbete med Stampus.  
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Ärende 6.     Verksamheten informerar 
  
  
 Carola Fors, Lokalbokningen.  

- Det blir underhåll av hörsalarnas belysning vecka 2 och 3. Lokalerna är spärrade för 
nya bokningar.  

- Timeedit Viewer öppnas för studenterna 16 december, så att de kan se vårens 
schema.  

- Vaktmästeriet hälsar att de håller stängt 2-3 januari. 
 

Klas Ernald Borges, LTH 
- LTH arbetar med att förnya webben.  
- Carina Argelius anställs på 50%, som koordinator för LTH. 

 
Magnus Adenskog, samverkanskoordinator, utvecklingsenheten.  

- Ikväll är det Hbg Live. Det är sjätte gången och man har haft totalt 623 besökare  på 
eventen. 

- H22, 4-5 projekt med koppling till Campus är nu igång.  
 

 Lena Rolén, institutionen för strategisk kommunikation 
- 2 nya docenter, Cecilia Cassinger och Marlene Wigill.  
- Utlysning på 2 lärarvikariat. 
- Nya möbler är på plats. Invigning den 19 december.  
- Alla kurser går in i Canvas VT2020 
- Ny fristående kurs kommer att ges HT2020, AI – kognition och kultur. Kursen är ett 

plattformsprojekt och kommer att ha 30 platser.  
- De internationella ansökningarna går bra, samma antal som förra året vid den här 

perioden.  
 

Karin Jönsson, biblioteket 
- Det är bra med översynen av behörigheterna på LU-korten, då de ofta har problem 

vid de tillfällen som de har ändrade öppettider. 
- Akustikdämpningen är på plats i tysta läsrummet. Man ska göra en utvärdering 

under våren.  
- Den automatiska dörröppnaren till tysta läsrummet fungerar.  

 
Petra Larsson, modevetenskap 

- De är nu på plats på våning E4.  
- De kommer att använda Canvas som lärplattform till våren.  
- Deras studentrekrytering sker centralt från HT. 

 
 Pontus Rohdén, ordförande Ingenjörssektionen 

- Det har varit höstterminsmöte och man har valt ny styrelse. Alla styrelseposter är 
tillsatta.  

- Man har haft ett utbyte med H-sektionen på Chalmers i Göteborg. Det blir 
returbesök i Helsingborg under våren. Om Annika har möjlighet, hälsar hon gärna 
välkommen. Skicka datum i god tid.  

- Överlämning till nya styrelsen.  
 

Britta Persson, inst. för service management och tjänstevetenskap 
- RQ20 rapporten är inlämnad till fakulteten. 
- Man har haft personalkonferens med temat uppdragsutbildningar. 
- Institutionen har numera ett LinkdIn konto. 
- En studentmedarbetare kommer att arbeta 2 halvdagar per vecka med 

studentrekrytering under våren.  
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- Ansökningarna till mastersprogrammen ligger 30 % högre jämfört med förra året, 
vid den här tiden. Sista ansökningsdag 15 januari.  

- ISM, ISK och LTH har gemensamt deltagit på mastersmässa i Lund. Mässan hölls 
för tredje året och hade 400 besökare. En ökning med 100 personer från föregående 
år.  
 

Eva Nelsson, kommunikatör, utvecklingsenheten 
- Campus hade egen monter på SACO-mässan i Malmö. 
- Nästa impact case presenterar Hervé Corvellec och hans forskning.  

 
 

Ärende 7: Studentinformation 
 Se under verksamheterna informerar. 
 
Ärende 8: Övriga frågor 
 Inga övriga frågor 
 
Ärende 9:  Nästa termins möten 
 28 januari 10:15 
 25 mars 10:15 
 27 maj 10:15 
 
  
 
Mötesdeltagarna tackas för det gångna året och mötet avslutas.  
 
 
 
 
 
 
 Vid pennan, 
 
   
 Carola Fors 


	Utvecklingsenheten

